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1) Föregående protokoll
I läser upp föregående protokoll.
2) Bordlagda frågor.
Inga bordlagda frågor från föregående möte.
3) Övriga frågor:
I har övrig fråga.
4) Rapporter.
GSR meddelar att höstens datum för GSR är inte klart ännu. Ett förslag finns för december i
samband med ett konvent som en grupp i STHLM anordnar. Information kommer.
Litteraturansvarig kunde inte vara med. Litteraturen tuffar på. Laundry list workbook är slut
på
förlaget. Litteraturansvarig föreslår att 800 kr läggs undan för en beställning.
Kassör är inte närvarande. Vi har 2526,52 kronor på kontot.
Ett förslag lyfts att lägga undan pengar för att skicka en representant till servicekonferensen.
I
detta fall finns en representant redan i Stockholm.
Utifrån detta ekonomiska läge föreslås att gruppen skickar 600 kronor till ACA Sverige.
Gruppen beslutar att skicka 600 kronor.
5) Inköp.
Vi har det som behövs.
6) Lediga serviceposter?
Vice GSR är ledig.
Vice kassör är ledig.
Vi väntar besked från H huruvida han vill ha någon av dessa poster.
7) Trivsel.
T lyfter ett förslag att sprida information om ACA i vårdsammanhang/mottagningar.
H & J lyfter att gruppen känns välkomnande.

H delger hur man i andra ACA-grupper lagt pamfletter för nykomlingar till ACA i den typen av
sammanhang som T föreslog.
F delger hur gruppens tydliga struktur inger trygghet som nykomling.
F delger att det ACA innebär ett arbete som kan dra upp mycket, och att en pamflett kanske
inte fullt informerar en intressent om vad ACA-arbetet kan innebära.
A-L nämner att förslaget från tidigare protokoll om en lista med kontaktuppgifter för
nykomlingar att ta kontakt med lät som ett bra förslag.
I känner sig trygg och glad i gruppen. I berättar närmare om hur gruppen hanterar att ta
emot
nykomlingar samt hur den för budskapet vidare.
8) Övriga frågor.
I föreslår att vi läser vi dagens meditation innan vi delar samt att efter delning avslutar
genom
att läsa ACA:s tolv löften.
Alla gavs tillfälle att yttra sig. Många tyckte att det var ett bra förslag.
Frågan önskades ta upp i torsdagsgruppen innan något beslut togs, och därför bordlades
frågan.


